Beantwoorden raadsvragen

Fractie: Welzijn Druten
CC: raad

Datum: 20 december 2018
Datum vragen ingekomen: 12 december 2018

Onderwerp:
industrieterrein Westerhout-Zuid en behandeling verzoek debatstuk

Vragen:
1. Klopt het dat een deel van de kavels op bedrijventerrein Westerhout-zuid in het kader van
provinciale plannen de bestemming industriegrond verliest als wij deze niet voor 2020 kunnen
verkopen?
2. Om hoeveel hectare gaat het exact?
3. Wat zijn eventueel de hiermee gemoeide financiële risico’s/verliezen voor de Gemeente Druten?
4. Welke inspanningen treft u om te voorkomen dat wij als Gemeente Druten straks een dergelijke
rekening moeten betalen?
5. Waarom heeft de verantwoordelijke wethouder tijdens de openbare raadsvergadering van 25
oktober 2018 aangegeven dat dit niet het geval is?
6. Wat houdt het RPW in dat we als gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 20 december
2017 behandeld hebben?
7. Wat zijn de consequenties van deze RPW voor de Gemeente Druten?
8. Waarom heeft u niet gereageerd toen er medio oktober 2017 in de Gelderlander een artikel
verscheen dat de maatregelen die genomen zullen worden volgens deze RPW de Gemeente
Druten 3 tot 4 miljoen euro geld kunnen kosten?
9. Waarom geeft de provincie Gelderland recentelijk (13 november 2018) in een bericht aan ons wel
aan dat volgens deze RPW in Druten ook industriegronden hun bestemming verliezen?
10. Waarom hebben wij als Gemeenteraad nog steeds niet deze twee brieven ontvangen?
11. Waarom is ons verzoek voor een openbaar debat op 6 december afgewezen door het college?
12. Op welke artikelen en of leden hiervan uit de Gemeentewet cq wet openbaar bestuur rust dit
besluit? (Graag artikel en lid nummers vermelden)
13. Waarom heeft deze besloten behandeling zonder enige vooraankondiging aan ons niet plaats
gevonden?
14. Mocht dit wel zijn aangegeven, op welke wijze en wanneer is dit met ons gecommuniceerd?

Antwoord:
Vraag 1 t/m 5
De schrapopgave wordt door Provincie Gelderland vertaald in een Ruimtelijke Uitwerking. In deze
ruimtelijke uitwerking wordt de schrapopgave voor alle gemeenten in de regio op kavelniveau
uitgewerkt. In de Raadsvergadering van 25 oktober 2018 deelde wethouder Springveld informatie
over deze uitwerking te vroeg met u. De informatie is namelijk nog niet openbaar. De Provincie wil
eerst de particuliere eigenaren informeren. De Provincie is voornemens om dat in januari 2019 te
doen en om op 23 januari 2019 publiekrechtelijk bekendheid te geven aan de Ruimtelijke Uitwerking
en de bijbehorende schrapopgave. Dit wordt met u gedeeld. U kunt de stukken bespreken tijdens de
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openbare raadsvergadering van 31 januari 2019. Het college is bereid om de informatie eerder in
beslotenheid met u te delen.
Vraag 6
Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) bevat de keuzes die de gemeenten in de regio
Arnhem-Nijmegen maken voor het in balans brengen van vraag en aanbod van werklocaties, inclusief
afspraken over monitoring, evaluatie en herijking. Het RPW is daarmee een integraal document voor
zowel bedrijventerreinen, kantoren als perifere detailhandel.
Vraag 7
De consequenties voor de gemeente Druten zijn toegelicht bij de vaststelling van het RPW in
december 2017.
Vraag 8
Dit artikel verscheen voor de vaststelling van het RPW.
Vraag 9
Het college is bereid om deze vraag in beslotenheid te beantwoorden.
Vraag 10
1 schrijven van de Provincie heeft u ontvangen bij de vaststelling van het RPW. Het tweede kunnen
we niet aanbieden omdat de informatie nog niet openbaar is.
Vraag 11
Het verzoek is afgewezen, omdat de documenten, waaruit zou worden geciteerd een vertrouwelijk
karakter dragen.
Vraag 12
Dit besluit berust op artikel 10 Wet Openbaarheid Bestuur en op de artikelen 23, lid 1, 2, 3 en 4,
artikel 25, artikel 169 lid 3 en artikel 180 lid 3 Gemeentewet.
Vraag 13
De intentie van de voorzitter van de raad was om het bewuste onderwerp in een besloten
vergadering te behandelen, mits de raad met dat besluit zou instemmen. Als gevolg van een
misverstand, dat u ook door de griffier is medegedeeld, mogelijk veroorzaakt door het feit dat het de
laatste vergadering van deze voorzitter was, heeft er geen besloten vergadering plaatsgevonden.
Vraag 14
De toelichting onder vraag 13 heeft de griffier telefonisch met u gedeeld op woensdag 12 december
2018.

Verzonden:

